
142 mm (5.52")

Wall mounting instructions
Drill holes on wall at hole

positions marked.*
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Slovensky
Pred upevnením odpojte odnímateľný stojan
• Podľa zobrazenia na obrázku 1 umiestnite západku na

spodnom paneli a zatlačte západku, aby ste stojan uvoľnili a
potom ho vyberte.

Upevnenie stojana na zadnej strane pre
umiestnenie na stole
• Podľa zobrazenia na obrázku 2 zarovnajte 2 priečinky na

hlavnej jednotke s 2 západkami na stojane a potom zatlačte

stojan dovnútra, aby zapadol.

Poznámka pre upevnenie
Aby sa zaistil držiak na stenu, vyžaduje sa betónová stena.

Na upevnenie hlavnej jednotky na stenu pouÏite
skrutky
• Tento list použite ako šablónu. Poznačte si pozíciu, kam na

stenu chcete zariadenie zavesiť (podľa zobrazenia vyššie) a
potom vyvŕtajte dva otvory s priemerom 6 mm.

• Do otvorov zaistite 2 hmoždinky a 2 skrutky (oboje sú
súčasťou balenia). Skrutky nechajte vyčnievať 5 mm zo steny.

• Zaveste jednotku na upevňovacie skrutky.

* Pokyny pre upevnenie na stenu
Vyvŕtajte otvory na stene na označených miestach pre otvory

Magyar
Szerelés előtt távolítsa el a levehető állványt
• Az 1. ábrának megfelelően az alján található nyelv

megnyomásával oldja ki, majd vegye ki az állványt.

Asztalra helyezéshez illessze vissza az állványt
• A 2. ábrának megfelelően illessze a főegységen található két

mélyedést az állvány két nyelvéhez, majd nyomja be az állványt

kattanásig.

Megjegyzés a szereléshez
A megfelelő falra rögzítéshez betonfal szükséges.

A központi egységet csavarokkal rögzítse a falra
• Ez a lap mintaként szolgál. Jelölje meg a falon a helyet, ahová

fel szeretné függeszteni az egységet (lásd fent), majd fúrjon két
6 mm átmérőjű lyukat.

• Húzza meg a mellékelt két tiplit és két csavart. A csavaroknak
5 mm-re kell kiállniuk a falból.

• Akassza az egységet a megerősített csavarokra.

* Falra szerelési utasítások
A furatok jelölt helyénél fúrjon lyukat a falba.
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